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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2017
1. Phấn đấu 13/13 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện
năm 2017 đạt và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể:
- Thu nhập bình quân đầu người

: 40,5 triệu đồng.

- Tổng đầu tư toàn xã hội

: 6.870 tỷ đồng.

- Thu ngân sách Nhà nước

: 141,506 tỷ đồng (tăng 10%).

Trong đó: Thu cân đối ngân sách

: 132,44 tỷ đồng (tăng 13%).

- Giá trị sản xuất

: 17.500 tỷ đồng.

Trong đó: Ngành dịch vụ

: 10.000 tỷ đồng (tăng 17,6%);

Công nghiệp - Xây dựng

: 6.218 tỷ đồng (tăng 11,8%);

Nông - Lâm nghiệp, thủy sản

: 1.282 tỷ đồng (tăng 8,7%).

- Sản lượng lương thực có hạt

: 39,53 nghìn tấn.

- Tỷ lệ số hộ sử dụng nước sạch

: 69,2%.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn Nông thôn mới

: Tăng 02 xã.

- Tỷ lệ hộ nghèo

: Giảm 1,5-2%.

- Tạo việc làm mới

: 2.200-2.500 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo

: 55,5%.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng : 8,5%.
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

: đạt trên 90%.

- Tỷ lệ đô thị hóa

: 16,14%.

2. Đảm bảo 100% thủ tục hành chính thực hiện đúng quy trình; trên
95% hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc
thẩm quyền của UBND huyện được giải quyết đúng hạn.
3. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt tối thiểu 10% trên
tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận
Tiếp nhận và trả kết quả huyện.
4. Giải quyết đạt trên 87% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền
của UBND huyện.
5. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện có quy
định thời hạn hoàn thành được cập nhật vào phần mềm; trên 70% ý kiến chỉ
đạo được theo dõi thực hiện đúng hạn.

6. 100% các văn bản điện tử của UBND huyện, UBND các xã, thị trấn
(ngoại trừ các văn bản mật) được ký số và luân chuyển trên môi trường mạng;
7. 100% các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, thị trấn sử dụng Hệ
thống thông tin điều hành tác nghiệp.
8. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã sử dụng Thư
điện công vụ.
9. 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện đạt danh hiệu lao động
tiên tiến.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- VP: CVP, PCVP và các CV;
- Lưu: VT, TK ISO.
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